Syksy 2007

NÄIN KÄSITTELET HIUSVÄREJÄ TURVALLISESTI - PIKAOPAS
KAMPAAJILLE
Hiusvärejä on käsiteltävä huolellisesti. Ne saattavat aiheuttaa joillekin henkilöille yliherkkyyttä
samalla tavalla kuin muutkin aineet, esimerkiksi ruoka-aineet. Joissakin harvinaisissa tapauksissa
allerginen reaktio voi olla vakava. Sekä kampaajien että asiakkaiden turvallisuuden vuoksi
haluamme jakaa tietoa hiusvärien oikeanlaisesta käsittelemisestä.
Tässä pikaoppaassa on esitelty pääkohdat, joita tulisi noudattaa käsiteltäessä väriaineita. Tämän
lisäksi on aina syytä lukea tuotteiden käyttöohjeet huolella.

OHJEITA ERI TYÖVAIHEISIIN
Ennen värjäystä










Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
On suositeltavaa tehdä ihoärsytystesti vähintään 48 tuntia ennen värjäystä käyttöohjeiden
ohjeiden mukaisesti.
On suositeltavaa, ettei hiuksia ole juuri pesty tai niitä pestä ennen kestovärjäystä tai hiusten
vaalentamista.
Kysy asiakkaan aiemmista allergioista. Jos hän on aiemmin saanut hiusväreistä allergisen
reaktion tai iho-oireita, hiuksia ei tule värjätä.
Kysy, onko asiakas joskus ottanut mustan hennatatuoinnin; jos on, hiuksia ei tule värjätä
mustan hennatatuoinnin aiheuttaman allergiariskin vuoksi.
Mikäli asiakkaan hiuspohja on erityisen herkkä, ärtynyt tai vahingoittunut, hiuksia ei tule
värjätä.
Tee asiakkaan hiuksista huolellinen analyysi.
Käytä suojakäsineitä jokaisessa työvaiheessa, myös jo väriä sekoittaessasi. Vaihda
suojakäsineet jokaiseen työvaiheeseen.
Käytä kullekin värimerkille suunniteltuja välineitä. Esimerkiksi älä missään tapauksessa
käytä elintarvikkeille tarkoitettua foliota raitojen tekemiseen, sillä sen sisältämät
metallijäämät voivat aiheuttaa kiehumista ja hiusten katkeilua.

Värjäyksen aikana







Käytä värjäykseen suositeltuja suojakäsineitä. Muista, että suojakäsineet ovat
kertakäyttöiset.
Käytä aina saman valmistajan hapetetta ja väriainetta. Älä myöskään käytä
voimakkaampaa hapetetta kuin käyttöohjeessa on mainittu. Käytä väriaine heti, kun se on
sekoitettu hapetteeseen.
Vältä väriaineseoksen joutumista silmiin. Jos seosta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla
vedellä. Jos asiakkaalla on piilolinssit, ne tulee poistaa ennen silmien huuhtelemista.
Jos väriaineseosta pääsee vaatteille, huuhtele värjäytynyt kohta heti.
Tarkista aika ajoin värjäyksen aikana hiuspohjan kunto. Jos ilmenee ongelmia, esim.
ärsytystä, lopeta värjäys heti ja huuhdo tuote pois hiuksista.
Älä ylitä vaikutusaikaa.

Värjäyksen jälkeen





Huuhtele väriaineseos huolella pois. Tarkista, ettei asiakkaan iholle, esim. hiusraja, ole
jäänyt väriä.
Mikäli värjäyksen aikana tai esimerkiksi seuraavana päivänä asiakkaalla ilmenee
värjäyksestä johtuvia ongelmia, neuvo asiasta ottamaan yhteyttä lääkäriin: oireiden syy on
selvitettävä lääkärin kanssa ennen seuraavaa värjäystä.
Älä säilytä ylijäänyttä väriseosta.
Pese käyttämäsi välineet huolella.

Hyvä tietää




Kun kyseessä on alaikäinen lapsi, neuvottele hiusten värjäämisestä huoltajan kanssa.
Emme suosittele lasten hiusten värjäämistä.
Älä jätä tuotteita lasten ulottuville.
Hiusvärejä ei saa käyttää silmäripsien ja kulmakarvojen värjäämiseen.
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